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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo abordar acerca do gestor escolar e seus desafios em 

meio à gestão democrática escolar. O estudo tem abordagem bibliográfica, pois 

oferece oportunidade de analisar, observar e compreender o objeto a ser estudado 

por meio de um referencial teórico preciso acerca do assunto. No sentido de conhecer 

as características que ajudam os gestores em suas práticas educativas referentes à 

gestão democrática, esta pesquisa se torna importante por trazer discussões 

relevantes sobre o assunto apresentado. Concluiu-se que a gestão democrática na 

escola ocorre de forma clara e objetiva procurando meios de melhorar o ensino-

aprendizagem e os principais problemas que acontecem na escola, para isso a 

participação dos docentes, alunos e pais ajuda a gestão a desenvolver melhorar e 

solucionar os problemas que assolam o cotidiano escolar. 
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ABSTRACT 

The research aims to address the school manager and its challenges in the midst of 

democratic school management. The study has a bibliographic approach, as it offers 
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the opportunity to analyze, observe and understand the object to be studied through 

a precise theoretical framework on the subject. In order to know the characteristics 

that help managers in their educational practices regarding democratic management, 

this research becomes important for bringing relevant discussions on the subject 

presented. It was concluded that democratic management in the school occurs in a 

clear and objective way, looking for ways to improve teaching-learning and the main 

problems that occur in the school, for this the participation of teachers, students and 

parents helps management to develop improvements and solve the problems that 

plague daily school life. 

Keywords: Democratic management. managers. Educational challenges. 

  

1 INTRODUÇÃO 

O processo democrático na escola possui desafios que ultrapassam o ato de 

planejar e trabalhar, desse modo, os gestores devem estar vinculados a percepção 

de democratização da sociedade e contribuem para o desenvolvimento de uma 

gestão democrática de qualidade. 

Os aparatos legais  normatizadores e a coordenação de ações que sugerem a 

participação ativa de todos nas tomadas de decisões nas quais de forma conjunta, 

todos os segmentos da comunidade escolar opinam no sentido de buscar 

instrumentos para que o processo educacional desenvolvido na instituição de ensino 

seja realizado com mais qualidade, desta forma a democratização permitirá um 

trabalho partitivo e mais significativo. 

A gestão possui importância em todos os contextos, pois facilita o 

desenvolvimento, conhecimento e participação do indivíduo. Esse processo 

constante busca solucionar alguns problemas escolares. Assim, a participação da 

sociedade ajuda a organizar uma gestão democrática participativa. 

A gestão é desenvolvida por meio de um coordenador, supervisor, gerente e 

diretor, ele tem a ver com todo o controle e ações propostas que envolvem um 

conjunto de pessoas, serviços e planejamento. Na escola um gestor escolar é aquele 

que organiza o local escolar com a participação de indivíduos, no caso de alunos, 

professores e supervisores que estão envolvidos nesse contexto. 

Ressalta-se na gestão democrática um processo de ensino-aprendizagem 

encarado de forma objetiva e precisa, para isso é observado uma grande e forte 

interação entre pais/professores/escola, pois somente assim todos os objetivos e 



propostas curriculares poderão ser resolvidos. A gestão tem acompanhado aspectos 

da política e exigências impostas pela sociedade, nesse contexto, é correto afirmar 

que, a globalização juntamente com as novas tecnologias trouxe profundas mudanças 

para a gestão e também para a democracia. 

Neste artigo, pretende-se como objetivo geral abordar acerca do gestor escolar 

e seus desafios em meio à gestão democrática escolar, e como específicos refletirem 

sobre o tema abordado, descrevendo conceitos precisos; destacar os desafios e 

implicações acerca da temática para que assim possa-se compreender e entender 

como elas são desenvolvidas e compreender a gestão democrática no processo de 

ensino e aprendizagem no âmbito escolar. 

A pesquisa justifica-se por observar como a comunidade participa realizando 

seu papel no desenvolvimento da gestão democrática e quais os desafios do gestor 

diante dos problemas de gestão, como metodologia da pesquisa qualitativa e 

bibliográfica. Pretende-se, refletir aspectos da importância do processo de gestão 

democrática na escola. 

2 A GESTÃO DEMOCRÁTICA: aspectos teóricos 

As discussões acerca da questão da representatividade democrática e da 

criação de mecanismos de gestão na qual os cidadãos pudessem participar é precisa 

e importante, pois incluir a participação social em ações que precisam ser 

organizadas na escola faz com que os indivíduos possam junto ao gestor e a todos 

que participam do contexto escolar criar possibilidades de resolver os desafios no 

meio educacional. 

Uma gestora ou gestor escolar não pode resolver os desafios que a gestão lhe 

propõe sozinho, é necessário que esse possa junto com os demais componentes 

escolares e com a participação dos pais desenvolverem estratégias que ajudem a 

criar formas de organizar melhor as ações na escola. 

Segundo Marques, (2018), a gestão das organizações deve conduzir seus 

colaboradores e os processos organizacionais, oportunizando meios para que o 

ambiente de trabalho seja mais harmonioso e que de forma colaborativa e eficiente, 

o autodesenvolvimento seja uma ferramenta constante que leve à conquista de 

melhores resultados. 

Esses aspectos da gestão democrática e participativa têm como objetivo final 

ter resultados positivos, todos esses processos têm o intuito de melhorar o 



desenvolvimento escolar, para isso de acordo com Casassus (2005) cita que é 

interessante ver o que ocorre com o processo de gestão democrática do ensino. 

A gestão democrática acontece mediante as exigências sociais e do sistema, 

dessa forma, por meio das transformações construídas pela gestão de acordo com 

princípios educacionais verdadeiramente democráticos é possível elaborar medidas 

promissoras para que as atitudes no ambiente escolar sejam colocadas em prática, 

objetivando eliminar ações autoritárias. Para tanto, será necessário um trabalho 

coletivo, do qual a resolução de conflitos possa acontecer de forma dialógica. 

Nesse âmbito é preciso que o currículo escolar atenda de forma precisa as 

metodologias e que assim venham inovar as práticas e formas de conhecimentos, 

oportunizando aos alunos atividades educativas norteadoras da aprendizagem. 

Para que haja uma gestão democrática na escola deve-se ter um currículo que 

atenda às necessidades desta. Um conceito básico de currículo é um conjunto de 

dados relativos à aprendizagem escolar, organizados a fim de nortear as atividades 

educativas, as maneiras de executá-las e seus objetivos (SILVA; VIEIRA; PINTO, 

2018). 

Nesse sentido, observa-se as transformações na perspectiva normativa, e 

outras que possam a vir flexibilizar o contexto educacional. Desse modo, ao analisar 

situações vigentes no Brasil, a Constituição Federal (CF) de 1988 preconiza diversas 

leis pautadas nos princípios de participação, visando, sobretudo, a democratização 

da gestão escolar de todas as instituições de ensino do país, para que a 

descentralização de poderes tidos como autoritários deixem de existir. 

Para Dalben (2006) na gestão democrática, todos são chamados a pensar, 

avaliar e agir coletivamente, em face das necessidades de percorrerem um caminho 

que se estrutura a partir do diagnóstico das dificuldades do meio. Nesse trajeto, a 

equipe de profissionais vai traçando os objetivos a serem alcançados, os quais 

nortearão a construção das ações cotidianas, mediante uma forma original de 

trabalho. Essa travessia permite a cada escola a construção coletiva de sua 

identidade. 

Construir uma identidade escolar é importante, uma vez que na gestão 

democrática a interação e comunicação sobre os desafios enfrentados na escola são 

compartilhados de forma coletiva, o gestor não pode sozinho desenvolver estratégias 

para solucionar esses desafios, por isso é preciso que todos do contexto escolar 

sejam envolvidos. 



Mesmo diante de preceitos admissíveis e de práticas participativas 

estabelecidas na CF, vê-se que ainda existem condutas de gestores tendenciosas a 

uma forma de gerir antidemocrática. Assim, os gestores precisam desenvolver um 

perfil de liderança, participando nos conselhos de sua competência ativamente, 

primando pela a aplicabilidade das políticas públicas adequadamente, atendendo a 

demanda atual de sua clientela, dentro de um padrão social mais democrático. 

Assim, muitos pesquisadores têm dado relevância aos conselhos que 

possibilitam o diálogo entre Estado e sociedade que incentiva à participação de todos 

segmentos que compõem a comunidade escolar nas tomadas de decisões nos 

conselhos. É, nesse sentido, que a LDB/96, no artigo 14 contempla que: 

os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 
I- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II- participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
 

Dito isso, é notório colocar em prática as medidas que estão expostas tanto na 

CF/1988 quanto na LDB, que estipulam de forma efetiva políticas públicas, 

legitimando a obrigatoriedade de mecanismos eficazes que promovam uma educação 

de qualidade e concreta, por meio de uma gestão pública que forneça a aplicação de 

recursos públicos que contemplem  a solução necessária de problemas enfrentados 

pela comunidade escolar em busca de uma educação que seja de fato para todos. 

Bobbio (2011, p. 30), esclarece como “[...] único modo de se chegar a um 

acordo quando se fala em democracia [...] é construí-la caracterizada por um conjunto 

de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a 

tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”. 

Portanto, discutir gestão democrática implica refletir os desafios enfrentados 

diariamente na escola, entendendo que esse movimento de organização do trabalho 

pedagógico corrobora ou impede o desenvolvimento de uma prática participativa. 

A gestão democrática é a desejável e só ocorre quando houver 

conscientização dos profissionais que nela trabalham, evidenciando o amor 

ao próximo e ao trabalho. E que cada indivíduo execute suas funções com 

responsabilidade e dignidade (CURY, 2007, p. 93). 

Na história da educação no Brasil a gestão democrática vem sendo bastante 

discutida, é por meio de políticas públicas e educacionais que ela se torna visível no 



contexto escolar. Desse modo, com a gestão democrática a forma de aperfeiçoamento 

da convivência humana torna-se precisa. 

O trabalho com a história e a cultura dos indivíduos envolvidos nos segmentos 

escolares torna-se relevante por dar autonomia na formação dos cidadãos, assim de 

acordo com Libâneo (2001, p. 95): 

Para que uma escola adote um princípio democrático deve agir com 

participação e autonomia. Para isso, os objetivos da escola devem estar bem 

definidos e não apenas estar restritos ao processo de conhecimento e 

aprendizagem, ela precisa ter a capacidade de proporcionar autonomia e 

determinação no processo de formação dos cidadãos, pois este é o 

fundamento para que haja a concepção democrática participativa na gestão 

escolar. 

A democratização na escola só ocorre com a participação, além disso, a 

autonomia na formação dos estudantes é relevante porque ajuda nos objetivos e 

planejamentos da gestão democrática para que assim a formação no processo de 

ensino-aprendizagem seja completa. 

3 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

No Brasil a preocupação com o processo educacional é necessária, suas 

designações e objetivos em cada legislação educacional, configuram-se em cada lei 

como objetivos de funcionamento onde é percebido os avanços e recuos. O decreto 

75/2008 que aprovou o quadro jurídico da gestão escolar introduz a figura do diretor, 

eleito por um conselho geral, o mesmo passa a ter poderes para designar os membros 

do conselho pedagógico e os coordenadores de departamento. 

As formas de modelos que possibilitam os processos de transformação estão 

ligadas às formas participativas na gestão democrática. Nesse contexto, o 

desenvolvimento organizacional nas escolas depende dos processos de gestão, de 

como ela é desenvolvida e planejada. 

Com as consequências e mudanças surgem novas formas de gestão dentro 

das organizações, assim os indivíduos devem enfrentar os desafios que acreditam 

muitas vezes em problemas na escola, que empatam de certa forma o pleno 

desenvolvimento das ações escolares. 

Com o aumento do capitalismo a nível mundial, a denominada Nova Gestão 

Pública se insere na política pública educacional brasileira nos anos 1990, no contexto 

das reformas neoliberais (OLIVEIRA, 2015). A partir desse ano observou-se os 



avanços que envolvem a gestão democrática, assim como aspectos da democracia 

organizados por processo sócio-histórico. 

Nesse aspecto, pode-se dizer que a democracia deixa de ser algo utópico, 

passando a ser a marcha de afirmação do povo, possibilitando a garantia dos direitos 

fundamentais que ao longo do tempo até os dias atuais vêm sendo conquistados. É 

importante ressaltar que nesse processo os princípios de igualdade, fraternidade e 

liberdade são lemas amplamente difundidos em todas as áreas da ação humana, 

inclusive, na área de gestão democrática. 

A partir dessas ideias a democracia passou a ser desenvolvida de uma forma 

mais objetiva ao tratar dos direitos e deveres do cidadão. Os tipos de democracia são 

apresentados na forma com que o povo participa do poder político. Nesse sentido, 

são apresentados três tipos de democracia: direta, indireta e semidireta. 

A democracia direta é suposta através de exercício do poder político pelo povo, 

a democracia indireta ou representativa é aquela em que o povo, fonte primária do 

poder, se governa por meio de representantes eleitos periodicamente por eles e a 

democracia semidireta ou participativa que é abordada neste trabalho é caracterizada 

pela coexistência de mecanismos da democracia representativa com outros da 

democracia direta (referendo, plebiscito, revogação, iniciativa popular e etc.). 

De acordo com Chauí (2004), a instalação da democracia produziu a retirada 

do poder dos aristocratas e, na medida em que isso foi acontecendo, a cidadania 

passou a ser exercida e fortalecida nas discussões e deliberações realizadas nos 

momentos coletivos das assembleias. 

Depois de abordar um contexto geral da democracia, com o fortalecimento da 

democracia e a participação social da população nas decisões volta-se para a gestão 

educacional que para Costa, et. al., (2019) é um dos temas mais debatidos entre os 

educadores nos últimos anos, demonstrando, assim, o importante desafio na 

instrumentalização da (s) política (s) públicas de educação e, por conseguinte, na 

rotina da escola. 

Nesse contexto, um aspecto importante a discutir é sobre as propostas 

inseridas pela gestão democrática no contexto educacional, para isso é preciso 

analisar as práticas das formações sociais da gestão e discutir propostas analíticas 

disponíveis para o melhoramento da gestão escolar. Nesse sentido, de acordo com a 

Conferência Nacional de Educação – CONAE (2010): 



[...] a gestão democrática dos sistemas de ensino e das instituições 

educativas constitui uma das dimensões que possibilitam o acesso à 

educação de qualidade como direito universal. A gestão democrática como 

princípio da educação nacional sintoniza-se com a luta pela qualidade da 

educação e as diversas formas e mecanismos de participação encontrados 

pelas comunidades local e escolar na elaboração de planos de 

desenvolvimento educacional e projetos político-pedagógicos, ao mesmo 

tempo em que objetiva contribuir para a formação de cidadãos críticos e 

compromissados com a transformação social (BRASIL, 2010, p. 110). 

A gestão ajuda a desenvolver no contexto educacional uma boa qualidade no 

ensino, isso é organizado como abordado na citação por meio de planos que são 

elaborados para contribuir na formação dos alunos. Ressalta-se que a gestão impõe 

novas ferramentas que de alguma forma enfatizam a participação popular como forma 

de ficar ciente dos desafios e juntos procurarem meios de organizar melhor o ensino. 

O diálogo e a participação na gestão democrática devem ser realizados de 

forma positiva e real, pois a escola com os avanços vem passando pela inclusão de 

métodos democráticos que norteiam as ações no cotidiano escolar. Desse modo, a 

gestão democrática é entendida como:  

 

um processo político através do qual as pessoas que atuam na/sobre a 
escola identificam problemas, discutem, avaliam, deliberam e planejam, 
encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações 
voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca de soluções 
daqueles problemas (SOUZA, 2007, p. 131) 
 
 

Os desafios da gestão educacional só serão sanados com união, desta 

maneira, é preciso haver eleição de diretores, a coletividade e participação ativa de 

professores, diretores, supervisores e pais na construção do projeto pedagógico. 

Além disso, o conselho escolar também organiza melhor a gestão democrática na 

escola, interagindo com os componentes não só sobre os desafios a serem 

enfrentados, mas também sobre as dúvidas que assolam a comunidade escolar. 

A participação dos indivíduos com as decisões da escola faz com que se 

descentralize os problemas a serem resolvidos somente pela escola, a coletividade e 

compartilhamento de informações por meio de interações é importante para as 

práticas educativas serem mais autônomas e, desse modo, é a partir da escola que 

as políticas educacionais devem ser pensadas, no sentido de organizar uma boa 

gestão democrática. 



Para isso, é importante que o gestor escolar tenha um bom relacionamento no 

trabalho, com professores, supervisores, alunos, pais de alunos, os participantes do 

conselho escolar e representantes estudantis, pois é desta forma que as práticas de 

gestão podem ser pensadas e assim surgir soluções para os problemas. 

Para Dourado (2003, p. 78): 

a gestão democrática é entendida como processo de aprendizado e de luta 

política que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas 

vislumbra, nas especificidades dessa prática social de sua relativa 

autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de 

aprendizado do “jogo democrático” e, consequentemente, do repensar das 

estruturas de poder autoritário que permeia as relações sociais e, no seio 

dessas, as práticas educativas. 

É importante salientar que a gestão democrática na escola é organizada 

sobretudo nas ações do gestor escolar, desse modo, quando a gestão traz para 

discussão a comunidade para tratar acerca da qualidade do processo educativo 

assume-se compromisso com a educação e com o ensino. 

Nesse sentido, aborda-se que, a gestão democrática está ligada à própria 

educação, pois a transformação social e educacional só é organizada quando incluiu 

todos que participam desse processo no diálogo acerca dos problemas escolares. É 

desse modo que o compromisso com a educação é firmado. 

4 COMPONENTES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

O primeiro componente da gestão escolar é o gestor escolar, todos os 

profissionais da educação têm suas funções a serem desempenhadas, eles 

enfrentam desafios pela educação, por amor ao ensino e aprendizagem e para um 

melhor desempenho educacional. 

Para isso, são necessários conhecimentos e habilidades competentes ao 

gestor escolar, é ele quem tem uma visão abrangente do trabalho e do conjunto das 

competências necessárias para seu desempenho. Diante disso, cabe ao 

administrador da escola, colocar as dimensões de sua gestão em prática de forma 

integrada e interativa, conhecer os fatores que o ajudarão a conduzir o desempenho 

da instituição de ensino e alcançar a qualidade educacional desejada por todos que 

compõem a comunidade escolar. Nesse sentido, Sammons, Hilman e Mortimore, 

citado por Ferrão et al., (2001), destaca um conjunto de fatores a ser desenvolvido 

pelo gestor: 



I) liderança profissional; II) visão e metas compartilhadas pelos agentes 
educativos; III) ambiente de aprendizagem; V) ensino estruturado com 
propósitos claramente definidos; VI) expectativas elevadas; VII) reforço 
positivo de atitudes; VIII) monitoramento do progresso; X) direitos e deveres 
dos alunos; X) parceria família-escola; XI) organização orientada à 
aprendizagem. 
 

Todos esses fatores ajudam a sustentar as escolas, assim as ações escolares 

propostas pelo gestor são o resultado do trabalho e dedicação a educação, isso se 

dá a partir da prática de buscar soluções para os problemas enfrentados no contexto 

escolar. 

O gestor deve organizar a gestão compartilhada para facilitar a integração dos 

pais/responsáveis e alunos. Isso torna transparente todo o processo da gestão, nesse 

contexto a escola precisa dispor de um ambiente que tenha a disponibilidade de 

espaços dos quais sejam propícios para reuniões, que comportem todos segmentos 

que compõem a instituição de ensino, para que de forma democrática as decisões 

tomadas sejam discutidas e a prática democrática possa fluir de forma positiva. 

A reunião direcionada ao Conselho Escolar é bastante relevante, pois é um 

momento de maior expressividade por meio da ampla participação de todos, tendo 

como foco pedagógico todo o desenvolvimento escolar, pois sua função é contribuir 

para uma educação cada vez mais democrática, primando por uma aprendizagem 

significativa; respeitando a diversidade, a cultura do aluno e da comunidade. Diante 

disso: 

O Conselho Escolar se constitui na própria expressão da escola, como seu 
instrumento de tomada de decisão. O Conselho Escolar, similarmente ao 
Conselho Universitário, representa a própria escola, sendo a expressão e o 
veículo do poder da cidadania, da comunidade a quem a escola efetivamente 
pertence (BRASIL, 2004, p. 34). 
 

Entende-se que o Conselho é a demonstração de que a escola é um espaço 

em que o aspecto democrático e o respeito ao pluralismo de ideias devem existir, pois 

ele é constituído na escola, é nesse contexto que se toma as decisões precisas que 

acarretam no desenvolvimento do ensino e aprendizado dos alunos. 

Outro componente importante no processo da gestão é o Projeto Político-

Pedagógico, por ser um documento elaborado por todos da comunidade escolar. Nele 

estão contidas todas as ações educativas da escola, foi implementado pelo artigo 12, 

inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. 



A LDB, Lei 9.394/96, em seu artigo 12, inciso I, prevê que os “[...] 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica.” 

(BRASIL, 1996).  Desse modo, compreender o PPP exige muito mais que a recepção 

de conceitos, pois implica em uma tomada reflexiva na qual vigoram pontos que 

discorrem sobre as finalidades da escola, objetivando, nesse exercício, encontrar 

explicações para seu papel social por todos aqueles que se encontram envolvidos no 

processo educativo. Nessa discussão ressalta-se também o Planejamento Escolar 

Participativo, de acordo com Padilha (2002, p. 30 - 1): 

O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão 

sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de 

emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à 

concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a 

partir dos resultados das avaliações. 

Com isso, compreende-se que planejamento escolar participativo é um dos 

elementos primordiais na construção de uma escolar democrática, pois ele possibilita 

o ato de planejar ser trabalhado em equipe, priorizando ações organizacionais que 

contemplem toda a dinâmica educativa de forma participativa. Assim, de acordo com 

Matus (1996, p. 285): 

Devemos entender o planejamento como a articulação constante e 

incessante da estratégia e da tática que guia nossa ação no dia-a-dia. A 

essência desse planejamento é a mediação entre o conhecimento e a ação. 

Essa estratégia e essa tática são necessárias porque o sistema social em 

que eu existo compreende outros sujeitos que também planejam com 

objetivos distintos dos meus. 

Por fim, o processo de planejamento participativo da escola vem crescendo 

com muita força nos debates e muitos teóricos acreditam que para se democratizar a 

gestão da educação e por consequência a qualidade de ensino, o melhor caminho é 

a descentralização do sistema educacional. 

As ações escolares por meio do planejamento participativo possibilitam a 

reflexão sobre a realidade escolar, possibilitando desta forma, transformações 

precisas no ensino e aprendizagem, desse modo, é interessante que os componentes 

escolares venham participar de forma a desenvolver uma ação crítica, construtiva e 

participativa pedagógica no âmbito da gestão democrática escolar. 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar de gestão democrática escolar é importante porque é por meio dela que 

o gestor integra ações com a escola, assim, quando o gestor interage com todos da 

escola e inclui a comunidade, ele envolve o coletivo. Isso faz com que a escola passe 

a ter avanços significativos, permitindo desta forma ao aluno um desenvolvimento 

integrado no processo de ensino-aprendizagem. 

É fato que é pelo gestor que a gestão democrática toma as decisões precisas 

para solucionar problemas, nesse sentido, o gestor deverá estar consciente de que 

nem todos os problemas terão solução, por isso é importante a participação coletiva, 

para que assim a gestão democrática realmente aconteça. Nesse sentido, afirma-se 

que coordenar um grupo requer persistência, honestidade e eficiência concreta de 

deveres que satisfaçam a qualidade escolar. É desta forma que se percebe os 

benefícios que uma boa gestão propõe à escola. 

Desse modo, com a participação dos pais, a interação se torna mais relevante 

e assim é possível concretizar ações precisas para a educação. Isso se dá porque 

quando se trabalha em conjunto outras sugestões surgem a fim de desenvolver um 

trabalho coerente com as necessidades da escola e dos alunos. 

É importante salientar que a dedicação de todos que compõem o contexto 

escolar se faz necessário, pois a escola só terá sucesso se a ação for coletiva, e isto 

dependerá dos gestores. São muitos os desafios, um deles é fazer uma gestão 

democrática genuína. 

Incluir através da interação é preciso, pois a escola e comunidade unida 

dividem responsabilidades precisas que transformam o ensino e os sujeitos. Com 

isso, a gestão democrática na escola ajuda a ultrapassar obstáculos que são desafios 

que muitas vezes um gestor não consegue resolver sozinho. 

Por fim, o trabalho trouxe discussões precisas sobre a gestão escolar e 

democrática a fim de observar como ela surgiu e como foi desenvolvida, além de 

destacar aspectos relevantes acerca da importância da gestão democrática. Assim, 

este trabalho conseguiu cumprir seus objetivos quando refletiu de forma clara, 

objetiva e positiva as questões relacionadas à gestão democrática. 
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